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Số:           /SNN-PTNT 
V/v góp ý kiến dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân tỉnh “Quy định nội dung 

hỗ trợ; mẫu hồ sơ; trình tự, thủ tục lựa 

chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất; 

lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện 

các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất 

thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng”  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Cao Bằng, ngày 02 tháng 8 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1112/UBND-TH, ngày 11 tháng 5 năm 2022 của 

UBND tỉnh Cao Bằng về việc triển khai Nghị định 27/2022/NĐ-CP của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG; Thông 

tư số 04/2022/TT-BNNPTNT, ngày 11 tháng 7 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 

và nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT đã đăng ký xây dựng nghị 

quyết tại Công văn số 884/SNN-PTNT, ngày 15/5/2022 về việc đăng ký xây 

dựng Nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Sở Tư pháp đã có ý kiến tại tại Công văn số 479/STP-NV1, ngày 20/5/2022 là có 

căn cứ pháp lý.  

Sau khi có ý kiến của Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng 

hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dụng hỗ 

trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, 

lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất 

theo quy định tại Điều 21, Điều 22, Điều 23 được quy định tại điểm d khoản 1 

Điều 40 tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, báo 

cáo UBND tỉnh để trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (Công văn số 

1333/SNN-PTNT ngày 28/6/2022). 

Để đảm bảo thực hiện đúng quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, 

nội dung có chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, có tính 

khả thi, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị các cơ quan cho ý kiến góp ý vào toàn 

bộ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Văn bản góp ý, gửi về Sở Nông nghiệp 



2 

 

và PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn) trước ngày 20/8/2022 để tổng hợp, bổ 

sung, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh thông qua. 

Có dự thảo Nghị quyết, Tờ trình dự thảo Nghị quyết được gửi kèm theo 

công văn này hoặc có thể tải tài liệu trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ: 

www.caobang.gov.vn, trong chuyên mục: Lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn bản). 

Rất mong nhận được sự tham gia đóng góp ý kiến của Quý cơ quan, đơn 

vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (báo cáo);      

- Cổng thông tin ĐT - Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc sở; 

- Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT (để đăng tải); 

- Lưu VT, Chi cục PTNT. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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